
 

 

 ? מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה -שירת הים 

 יהושע רוזנברג

 

 . רב בתרבותנומקוםלטביעת המצרים ולשירת הים , לבקיעת ים סוף, לאירועי יציאת מצרים

 : בכל יום אנו מסיימים את פסוקי דזמרה  בשירת הים ולפניה אנו אומרים

ֹוְך ַהָּים  ַּבַּיָּבָׁשה ְוֶאת  רְֹדֵפיֶהם ִהְׁשַלְכָּת ִבְמצֹולֹת ְּכמֹו ְוַהָּים ָּבַקְעָּת ִלְפֵניֶהם וַַּיַעבְ רּו ְבת

 . ֶאֶבן ְּבַמִים ַעִּזים

שלאחר קריאת שמע ולפני תפילת שמונה עשרה בשחרית נזכרים  ', גאל ישראל'בברכת 

 : טביעת המצרים ושירת הים, בקיעת ים סוף

ֶאָחד ֵמֶהם לֹא , וְַיַכּסּו ַמִים ָצֵריֶהם, וִיִדיִדים ֶהֱעַבְרָּת, ְוֵזִדים ִטַּבְעָּת, וְַים סּוף ָּבַקְעָּת... 

 ... ל-ַעל זֹאת ִׁשְּבחּו ֲאהּוִבים ְורֹוְממ ּו ֵא. נֹוָתר

 : גם בברכת הגאולה שבתפלת ערבית אנו מזכירים את המוטיב ים ה אלה

ְוָראּו ָבָניו . ְנֵאיֶהם ִּבְתהֹומֹות ִטַּבעֶאת רֹוְדֵפיֶהם ְוֶאת ׂשֹו, ַהַּמֲעִביר ָּבָניו  ֵּבין ִּגְזֵרי ַים סּוף

  ...ְּגבּוָרתֹו ִׁשְּבחּו ְוהֹודּו ִלְׁשמֹו

 

 מספר הביטוי ים  .טביעת המצרים תופשת מקום מרכזי בסיפור קריעת ים סוף ובשירת הים

ממספר הביטוי ים המציינים את  1בשירה המזכ ירים את טביעת המצרים פי שלושה לערך

פסוק המזכיר דווקא את , בשירתה עם הנשים, קי השירה בוחרת מריםמכל פסו. ישועתנו

 : טביעת המצרים

 . )כא-ו כ"ט. (ִּכי ָגאֹה ָּגָאה סּוס ְורְֹכבֹו ָרָמה ַבָּים’ ַוַּתַען ָלֶהם ִמְרָים ִׁשירּו ַלה...

ניזכר שסיבת , לחזור ולחנות לפני ים סוף, אשר בקצה המדבר, בציוו י שנצטווה משה באיתם

 : רה והחני יה היא הרצון  להינקם בפרעה ובכל חילוהחז

ְוָאַמר ַּפְרעֹה ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ְנֻבִכים  ...וְָיֻׁשבּו וְַיֲחנּו ִלפְ ֵני ִּפי ַהִחירֹת , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאל, ַּדֵּבר...

ֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ַּפְרעֹה ְוָרַדף ַאֲח-ֵלב-ְוִחַּזְקִּתי ֶאת .ַהּמִ ְדָּבר ֲעֵליֶהם ֵהם ָּבָאֶרץ ָסַגר

 . )ד-ד א"שמות י(ֵחילֹו -ּוְבָכל

 : על שפת ים סוף אומר משה אל העם

 ) יד-ד יג"שמות י( .עֹוָלם ִמְצַרִים ַהּיֹום לֹא תִֹספּו ִלְראָֹתם עֹוד ַעד-ִּכי ֲאֶׁשר ְרִאיֶתם ֶאת... 

 : ה מצו וה  את משה"הקב

                                                           
)  ו א"ט. (בַ ָּיֽםִּכֽי  ָגאֹה ָּגָאה ס ּוס  ְוֽרְֹכבֹו ָרמָ ה ' ָאִׁשיָרה ַלֽה:  טביעת המצרי ם נזכרת בפסוקים הבאים1

ֽ ְרד ּו ִבְמצֹולֹת ְּכמ ֹו . ַמְרְּכבֹת ַּפְרעֹ ה ְוֵחילֹו ָיָרה בַ ָּים ּוִמְבַחר ָׁשֽ ִלָׁשיו ֻטְּבעּו ְביַ ם ֽסּוף ְּתהֹמֹת ְיַכְסֻימּו ָי
)  י-ו ט "ט.  (ת  ְּבַמִים ַאּדִ יִרֽיםָנַׁשְפָּת בְ ֽרּו ֲחָך ִּכָּסמ ֹו ָים ָצֽ ְללּו ַּכֽע ֹוֶפֶר) ו-ו ד "ט.  ( ִּתְרַעץ  אֹוֵיֽב'  יְ ִמֽיְנָך  ה. ָֽאֶבן

ֲעֵלֶהם ֶאת ֵמי ַהָּים ּובְ ֵני ִיְׂשָרֵאל ָהְֽלכּו בַ ַּיָּבׁשָ ה ְּבתֹו ךְ  ' ִּכי ָבא סּו ס ַּפרְ עֹה ְּבִרכְ ּבֹו ּובְ ָפָֽרָׁשיו ּבַ ָּים וַּיָ ֶׁשב ה
 )  ו  יט"ט. (ַהָּיֽם



 

 

ַוֲאִני ִהְנִני ְמַחֵּזק ֶאת ֵלב ִמְצַרִים  ...ַהָּים ּוְבָקֵעהּו  ָיְדָך ַעל ֶאתְוַאָּתה ָהֵרם ֶאת ַמְּטָך ּוְנֵטה 

’  ֲאִני ה-וְָיְדעּו ִמְצַרִים ִּכי .ֵחילֹו ְּבִרְכּבֹו ּוְבָפָרָׁשיו וְָיבֹאּו ַאֲחֵריֶהם ְוִאָּכְבָדה ְּבַפְרעֹה ּוְבָכל

  ).יח-ד טז"מות יש( . ְּבִהָּכְבִדי ּבְ ַפְרעֹה ְּבִרְכּבֹו ּו ְבָפָרָׁשיו

 : כארבעים שנה לאחר ההתרחשויות אומרת רחב למרגלי יהושע

ַוִּנְׁשַמע וִַּיַּמס   ...סּוף ִמְּפֵניֶכם ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים-ֵמי ַים-ֶאת' ִּכי ָׁשַמְענּו ֵאת ֲאֶׁשר הֹוִביׁש ה

 ). אי-י' ב יהושע( 2ָקָמה עֹוד רּוַח ְּבִאיׁש ִמְּפֵניֶכם-ְלָבֵבנּו ְולֹא

 . רבים תהילים במזמו רי נזכרת הים בקיעת

. וַַּיֲאִמינּו ִבְדָבָריו ָיִׁשירּו ְּתִהָּלתֹו. ַמִים ָצֵריֶהם ֶאָחד ֵמֶהם לֹא נֹוָתר-וְַיַכּסּו : ... למשל(

) טו-ו יג"תהלים קל. (סּוף ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו-ְוִנֵער ַּפְרעֹה ְוֵחילֹו ְבַים ) ...יא-ו ט"תהילים ק(

 ). )נג-ח נב"ע. (ְוֶאת אֹוְיֵביהֶ ם ִּכָּסה ַהָּים...

 

,  בשעה שעלו ישראל מן הים בקשו לומר שירה: עקיבא' דרש ר: "נאמר ) 'סוטה י(בתוספתא 

 ".  רוח הקדש ואמרו שירהעליהןשרת 

 

 :  מובאים דבריו של רבי נחמיה האומ ר)ד"ה ה"פ (בתלמוד הירושלמי מסכת סוטה

ים ראו פיגרי אנשים חטאים שהיו משעבדין בה ן בפרך בשעה שעלו אבותינו מן ה"

ביקשו לומר שירה ושרת  .בעבודה קשה וכולם פגרים מתים מושלכים על שפת הים

  ."ואפילו קטן שבישראל היה אומר שירה כמשה .עליהן רוח הקודש

 

 :סוגיות בתלמוד הבבלילנוכח כל אלה קשים דבריו של רבי יוחנן המובאים ב שתי 

 

מהו (מאי  דכתיב : ואמר רבי יוחנן): "ב"מסכת סנהדרין לט ע, ב"לי מגילה י עתלמוד בב(

,  בקשו מלאכי השרת לומר שירה-) ד כ"שמות י(? ַהָּלְיָלה  ָּכל ֶזה ָקַרב ֶזה ֶאל ְולֹא) שכתוב

 ? מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה: אמר הקדוש ברוך הוא

 

ה  " לא רק שהקב:  שבסוגיות הבבלי כך" ים ביםמעשה ידי טובע": מקובל לפרש את הביטוי

המסכנים את ישראל ועומדים להיענש בטביעה  , אינו שמח במיתתם של המצרים הרשעים

אלא הוא מצטער על אובדנם ואינו מתיר , )מידה על הטבעת זכרי ישראל ביאור מידה כנגד(

 . ידיומכיוון  שהמצרים הטובעים בים  הם מעשה , למלאכי השרת לומר לפניו שירה

 

                                                           
ָאז  .יְֹׁשֵבי ּפְ ָלֶׁשת, ָאַחז ִיְרָּגז ּו ן ִחיל, םָׁשמְ עּו ַעִּמי :רחב מתייחס ת בדברים אל ה למתואר בש ירת הים 2

ִּתּפֹל ֲעֵליהֶ ם  . ּכֹל  יְֹׁשֵבי ְכָנעַ ן ,ָנמֹגּו; יֹא ֲחֵזמֹו ָרַעד, ֱאדֹום ֵאיֵלי  מֹוָאב ַאּלּופֵ י, ִנְבֲהלּו
 ) טז-ו  יד"שמות ט( : ִּבְגדֹל  ְזרֹוֲעָך ִיְּדמ ּו  ָּכָא ֶבן ,ָוַפַחד ֵאיָמָתה 



 

 

מבטאת את הרצון האנושי הבסיסי לש מוח על מפלת , לאחר טביעת המצרים, שירת ישראל

ה אינו שמח במפלתם של הרשעים שהם מעשה ידיו "אך הקב, על כך' האויב ולהודו ת לה

  .ואינו מתיר למלאכי השרת לומר לפניו שירה

 

באותה שעה אמר : "שנינו) 'יסוטה  (תוספתאב. אולם פירוש זה אינו הולם את רוח המקורות

 שראו אמר ו  כיון הן אף. לפני וראו שירה שבני ישראל אומרין בואוה למלאכי השרת "הקב

 הוא  - השרת להצטרף לשירת בני ישראל מלאכיה א ינו מונע יו זמ ה של "לא רק שהקב". שירה

 .זאתאף קורא להם לעשות 

 

ולא ישראל בלבד אמרו  : ... מרמאיר א' ר''): 'אבשלח פרשה  (ישמעאל דרבי מכילתאכך גם ב

 ". השרת מלאכי אףשירה לפני המקום אלא 

 

אינו מתייחס למצרים אלא לעם ישראל "  מעשה ידי  טובעים בים"מן המקורות  נראה שהביטוי 

 בקשו המלאכים לומר :אמר רבי יו חנן) : "ג"פרשה כ (רבה שמותב. הנתון בסכנת טביעה

:  אמר להם  , ה"  הניחן הקבולא היםשראל את  ישעברוה  באותו הלילה "שירה לפני הקב

ולא קרב זה אל זה כל ) זה שכתוב(ד " הה?שירה אומרים לפני ואתם נתונין בצרה לגיונותי

וכיון  שיצאו ישראל מן הים באו  ',  זה ואמראלוקרא זה ') 'ישעיה ו(כמה דתימא , הלילה

עד שלא ימות  ... חלהיקדמו בני ת: ה"ל הקב"א, ה"המלאכים להקדים שירה לפני הקדוש ב

  " .  חיים וקיימ יםאתם, אבל אתם כל זמן שאתם מבקשים, אחד מהם

 

 קושרים את הימנעותם של המלאכים  )א"פרק מ 'י" חורב "-היגר  (בפרקי דרבי  אליעזר

) הקדו ש ברוך הוא(=ה "אמר משה לפני הב": משירה למצב  הסכנה שבו  היה נתון עם  ישראל

ה שלח " מה עשה הב? ריהם והי ם מלפניהם לאי זה דרך יסעורבון כל העול מים האוי בים  אח

למיכאל השר ונעשה חומת של אש בין המצריים  לישראל והמצריים היו רו צין לבא אחר 

וראו העליונים בצרתן של ישראל כל אותה הלילה ולא  , ישראל ולא היו יכולי ן לבא מפני האש

 ). ד כ"שמות י(ַהָּלְיָלה  ֶזה ָּכל ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל' שנ, להיהם-לא נתנו שבח והודאה

 

מציינים במפור ש ) ]יג[ה "פרשת בשלח סימן יג ד (בוברלאור במדרש תנחומא שהוציא 

,  א אז ישיר"ד ":היו נתונים בצרה, עם ישראל, ה לא הניח למלאכים לשיר מפני שבניו"שהקב

, ה"חן הקבולא הני, ה"בשעה שהיו ישראל חונים על הים באו מלאכי השרת לקלס להקב

למי היו  , )ג' ישעיה  ו(ואומר ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה , )ד כ"שמות  י(' שנאמר ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל זֶ ה וגו

ובאו הב ריות לומר לו , לבש נקמה באויבי ו והל ך להביא אותו, למלך שנשבה בנו? דומין

, בצרה ביםכך ישראל היו נתונים . אמר להן לכשאני פודה את בני אתם מקלסין אותי. אימנון



 

 

ואתם  , ה בניי נתונים בצרה"אמר להם הקב, ה נזף בהם"באו מלאכי השרת לקלס להקב

  "?מקלסין לפני

 

בקשו  ) מחו מת המים ומהאויב הרודף(בלילה שבו היו בני ישראל בסכנה . ברורים הדברים

על ". וקרא זה  אל זה ואמר" זו השירה  ה נרמזת בפסוק - את שירתם הקבועה  לומרהמלאכים 

אך ". ה"אמר שבח לקב" פרושו -קרובות = " קרב". "ולא קרב זה אל זה "נאמרה זו שע

 . ה ביקש גם ממלאכי השרת שישירו"הקב,  שישראל שרובעת, בשעה אחרת

 

ר יוחנן בקשו "א): "א אז"ה ז ד"שמות רבה פרשה כג ד(מדרש מקביל נמצא בשמות רבה 

ה  "ו ישראל את הים ולא הניחן הקבה באותו הלילה שעבר"המלאכים לומר שירה לפני הקב

)  זהו שכתוב -הדא הוא דכתיב (ד "הה, ל לגיונותי נתונין בצרה ואתם אומרים לפני שירה"א

'  ישעיה ו (כמה דתימא ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה וְ ָאַמר , )ד כ"שמות י(ָּכל הַ ָּלְיָלה  ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה

  ")ג

 

 :)ולא קרב] כ[ה "ד ד"מות פרק יש(כך גם במדרש אגדה שהוציא בובר לאור 

 

שכך , בפמליא של מעלה אמרו שלא אמרו שירה כל הלילה. ַהָּלְיָלה ֶזה ָּכל ָקַרב ֶזה ֶאל ְולֹא

טבועים בים ו אתם אומרים  אמר להם מעשה ידי, ה בשעה שרצו לומר שירה"אמר להם הקב

 . ה שמח במפלתן של רשעים"מכאן שאין הקב, לפני שירה

 

ְסָבֻבִני  : קפץ נחשון בן עמינדב וירד לים תחילה שנאמר": א"לז ע  מסכת סוטהבבלי בתלמוד

ועליו מפרש ) ב א"י הושע( ...עֹד ָרד ִעם ֵאל, ְבַכַחׁש ֶאְפַרִים ּוְבִמְרָמה ֵּבית ִיְׂשָרֵאל וִיהּוָדה

תהילים (' ְוֵאין ָמֳעָמד וגו ָלהָטַבְעִּתי ִּביוֵן ְמצּו. הֹוִׁשיֵעִני ֱאלִֹהים ִּכי ָבאּו ַמִים ַעד ָנֶפׁש: בקבלה

באותה שעה , )ט טז"תהילים ס(' ְוַאל ִּתְבָלֵעִני ְמצּוָלה וגו ִּתְׁשְטֵפִני ִׁשּבֶֹלת ַמִים-ַאל) ג-ט ב"ס

 " ?ידידיי טוב עים בים ואתה מאריך בתפלה לפני: ה"אמר לו הקב, היה משה מא ריך בתפלה

 

ֶאל ֵּבית ' ָלֵכן ּכֹה ָאַמר ה:  הנביא ישעיהו הוא כינוי לעם ישראל כפי שאומר-' מעשה ידי'

ִּכי ִבְראֹתֹו ְיָלָדיו  . ַיֲעקֹב ֲאֶׁשר ָּפָדה ֶאת ַאְבָרָהם לֹא ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

ישעיה ו  . (ֵהי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעִריצּולֹ-ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְּבִקְרּבֹו ַיְקִּדיׁשּו ְׁשִמי ְוִהְקִּדיׁשּו ֶאת ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱא

ישעיה  ( .וכן ְוַעֵּמְך ֻּכָּלם ַצִּדיִקים ְלעֹוָלם יִיְרׁשּו ָאֶרץ ֵנֶצר ַמָּטַעי ַמֲעֵׂשה ָיַדי ְלִהְתָּפֵאר) כג-ט כב"כ

 ).כא' ס

 

המלאכים רוצים לומר את שירת היומ יום שלה ם בשעה שעם ישראל נתון  , לפי מקורות אלה

 . נע מהם את הדברה מו" בסכנה והקב



 

 

 

 מתואר כיצד מרכיב המן את מרדכי ברחוב  )ט"פרק מ', י" חורב "-היגר  (בפרקי דרבי אליעזר

 :העיר

 

לו מענוי הצום אין בי כח לעלות ולרכוב על ' אמ, עלה ורכוב על הסוס' ויצא והלבשו אמ"

, הסוסמה עשה המן השפיל את עצמו ונתן מרדכי רגלו על צוארו ועלה ורכב על , הסוס

לו המן והלא כתוב ' אמ, מ ומדרמי עליה חד כרעא בעט ליה בכרעא אחריתי"ומר

אבל באומות העולם , בישראל כתוב זה,  רשע:אמר לו, בתורה ִּבְנפֹל ֽאֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח

 . ")ג כט"דברים ל. (ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך

 

  … ":)א"מגילה טז ע(במקבילה בת למוד הבבלי 

. גחין וסליק. דכחישא חילאי מימי תעניתא, לא יכילנא:  אמר ליה-. סק ורכב: אמר ליה

 -) ד יז"משלי כ(? לא כתיב לכו ּבִ ְנפֹל ֽאֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח:  אמר ליה-.  כי סליק בעט ביה

רים דב. ( ְוַאָּתה ַעל ָּבמֹוֵתימֹו ִתְדרְֹך–אבל בדידכו כתיב ,  בישראל-הני מילי : אמר ליה

 ". )ג כט"ל

 לגויים שם הדרשן בפיו  של  גםאת הניסיון לפרש את הכתוב ִּבְנפֹל ֽאֹוִיְבָך ַאל ִּתְׂשָמח כמכוו ן

ו אילו את ההבחנה שבין  אויבים מישר אל לאויב מאומות העולם שמים בפיו  של , המן הרשע

 .מרדכי היהודי 

 

רים ואכן בפעם הזאת  רצו המלאכים פעם נוספת לומר שירה לאחר טביעת המצמדרשהלפי 

ה לא מיחה  "הצטרפו המלאכים לשירת בני ישראל על טביעת המצרים ולא זו בלבד שהקב

 :)'בשלח פרשה א( כך דרשו במכילתא דרבי ישמעאל. בידם אלא אף עודדם לכך

 

 ". ולא ישראל בלבד אמרו שירה לפני המקום אלא אף מלאכי השרת: ... מאיר אמר' ר''

 

  :)]יג[ה "פרשת בשלח סימן יג ד() רבוב(תנחומא ובמדרש 

אבין הלוי למה  ' אמר ר. כיון שעלו מן הים בקשו ישראל ומלאכי השרת לומר שירה"

ובאו בנו ועבדו ועטרה בידם ליתן בראשו של , למלך שירד למלחמה ונצח? הדבר דומה

אמר להם ? מי יכנס תחילה, באו למלך ואמרו לו בנך ועבדך עומדים ועטרה בידם. מלך

באו , כך כיון שעלו ישראל מן הים. יכנס בני תחילה! ?עבדי קודם לבני, שוטים שבעולם

,  ה למלאכי השרת הניחו לישראל תחילה"אמר הקב, ישראל ומלאכי השרת לומר שירה

, מי יקלס תחילה, נמצאו הנשים ומלאכי השרת עומדים, ]ובני ישראל[אז ישיר משה 

שנאמר ִקְּדמּו ָׁשִרים ַאַחר נְֹגִנים , ום ביניהםחייא בר אבא רב השלום עשה של' אמר ר

ואחר (, אלו ישראל) אחר נוגנים(ִקְּדמּו ָׁשִרים , )ח כו"תהלים ס(ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות 



 

 

אמר ] אלו הנשים[, ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות) ואחר כך(, אלו המלאכים, נְֹגִנים] ַאַחר) [כך

אלא שַאַחר נְֹגִנים אלו , אלא הנשים קילסו תחילה, בר הזהלא אקבל הד, לוי השמים' ר

התחילו מלאכי השרת להתרעם לפני , אלו הנשים, ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות, ישראל

ה  "אמר להן הקב, אלא אף הנשים כן, אמרו לא דיינו שקדמו לנו האנשים, ה"הקב

  "…חייכם כן

 

 :  נאמר) אזא"ה ז ד"פרשה כג ד (בהמשך הדרשה בשמות רבה

ל  "ה א"וכיון שיצ או ישראל מן הים באו המלאכים להקדים שירה לפני הקדוש ב… "

אז שר לא נאמר אלא אז , ד אז ישיר משה"ה יקדמ ו בני תחלה הה"הקב) אמר להם(

ִקְּדמּו ָׁשִרים  וכן דוד הוא אומר, ה אמר ישיר משה ובני ישראל תחלה"ישיר שהקב

ַאַחר נְֹגִנים אלו , עמדו על הים דכתיב אז ישיר משהאלו ישראל ש) ח כו"תהילים ס(

ה למלאכים לא מפני שאני משפיל אתכם אני אומר "אמר הקב, המלאכים ולמה כך

יאמרו תחלה עד שלא ימות אחד מהם  ) שבשר ודם(ו "שיקדמו תחלה אלא מפני שב

משל למלך שנשבה בנו והלך , אבל אתם כל זמן שאתם מבקשים אתם חיים וקיימים

הצילו ו הלכו  בני הפלטון  מבקשין לקלס למלך ובנו מבקש לקלסו אמרו לו אדונינו מי  ו

כך כשיצאו ישראל , מכאן ואילך מי שרוצה לקלסני יקלסני, ל בני"יקלסך תחלה א

ה "ל הקב"ה את הים והיו המלאכים מבקשים לומר שירה א"ממצרים וקרע להם הקב

ַאַחר נְֹגִנים , י ִקְּדמּו ָׁשִרים אלו ישראלהו, כ אתם"אז ישיר משה ובני ישראל תחלה ואח

אלו הנשים שהן קלסו באמצע כדכתיב ַוִּתַּקח , ְּבתֹוְך ֲעָלמֹות ּתֹוֵפפֹות, אלו המלאכים

 . "ִמְרָים ַהְּנִביָאה

 

 : ה שנינו-ד' בתוספתא סוטה ו

טלין  כיון  שעלו ישראל מן הים וראו  את אויביהם  פגרים מתים ומו' יוסי הגלי לי אומ' ר"

ה למלאכי השרת בואו "באותה שעה אמר להם הקב... על שפת הים אמרו כולם שירה 

' ה? אף הן כיון שראו אמרו שירה מה שירה אמרו, וראו שירה שבני אומרין לפני

  ".)ג-ב' תהילים ח(' וגו... ִמִּפי עֹוְלִלים וְיְֹנִקים... ָהָאֶרץ -ֲאדֵֹנינּו ָמה ַאִּדיר ִׁשְמָך ְּבָכל

 

 : יש לבאר כךב"מגי לה דף י עפי כל הנאמר עד כה נראה שאת סוגיית הבבלי על 

 

למגילת יהושע פתח את דרשתו ' ר[רבי יה ושע בן  לוי פתח לה פיתחא להאי פרשתא 

ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות  ' ָׂשׂש ה ְוָהיָ ה ַּכֲאֶׁשר ]מן הפסוק= מכאן : [מהכא] אסתר

הפסוק שבו פותח רבי יהושע בן לוי ) [ח סג"דברים כ. (להרע אתכםכן ישיש ... ֶאְתֶכם

ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ' ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר  ָׂשׂש ה: הוא פסוק מ תוך התוכחה המאיים על עם ישראל

 ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם' ֶאְתֶכם ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש ה



 

 

את חלקו השני של הפסוק נותן רבי יה ושע  . ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתה

 .] כן ישיש להרע אתכם: בן לוי בתמצי ת

 

והאם שמח [? ומי חדי הקדוש ברוך הוא במפלתן של רשעים:]  בגמראעל כך שואלים[

עם ישראל והוא מתייחס ל, הביטוי  מפלתן של רשעים? ה ב מפ לתם של ישראל"הקב

  .]כמו שונאיהם של ישראל כשהכוונה לי שראל במקום ישראל נכתב רשעים. לשון כינוי

 

) כא' כ'  דברי הימים ב(, ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו' והא כתיב ְּבֵצאת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְואְֹמִרים הֹודּו ַלה

] כי לעולם חסדואלא רק , כרגיל, כי טוב ' והרי בפסוק  מדברי הימים  לא נאמר הודו לה[

לפי שאין הקדוש ברוך הוא  ? מפני מה לא נאמר כי טוב בהודאה  זו: ואמר רבי יוחנן

נאמר בעת שישראל היו עדין ' הפסוק בדברי הימים  ב[. שמח במפלתן של רשעים

אבל לאחר התשועה . הרנה באה לפני המלחמה ולפני אבדן הרשעים. נתונים בצרה

 .]ושמחו מאד' ברכו את ה

 

 בקשו מלאכי  -) ד כ"שמות י(? ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה: מאי דכתיב: בי יוחנןואמר ר

?  מעשה ידי טובעין בים ואתם אומרים שירה: אמר הקדוש ברוך הוא, השרת לומר שירה

 הכוונה ללילה שבו עברו בני ישראל בים סוף  -מהו שכתוב ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלה [

לומר , כהרגלם, גם בלילה הזה בקשו מלאכי השרת. המים להם חומה מימ ינם ומשמאלםו

שירת היום יו ם  , המ לאכים רצו לומר לפני הבורא שירה  שגרתית. ה"שירה לפני הקב

שלש כתות של : דאמר רב חננאל אמר רב: ... ב"צא ע דף המתוארת בבבלי מסכת חולין

ואחת אומרת , ואחת אומרת קדוש, ומרת קדושאחת א, מלאכי השרת אומרות שירה בכל יום

המלאכים בקשו להמשיך ולומר את שירתם גם בשעה שעם ישראל היה . צבאות' קדוש ה

את ההבנה שמדובר על שירתם היומ יומ ית של  . ]ה"זאת לא התיר להם הקב. נתון בצרה

ֶזה  -ֶאלָקַרב ֶזה -ְולֹא: המלאכים מחזקת העובדה  שהדרשן קושר את הדברים דווקא לפסוק

ֶזה שב פסוק אל הביטוי ְוָקָרא זֶ ה   -ֶזה ֶאל: הדרשן קושר את הצירוף). ד כ"שמות י(ַהָּלְיָלה -ָּכל

אֹות ְמלֹא -ְצָב' ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ָקדֹוׁש ה: ֶאל ֶזה הנאמר על שירת המלאכים

 משמעו בסכנת  -טובעים בים ) ישראל(=י מעשי יד: אמר להם ).ג' ישעיה ו( .ָהָאֶרץ ְּכבֹודֹו-ָכל

ר יוחנן בקשו  "א: ג"יוחנן בשמו ת רבה פרשה כ'  הדב רים מתייחסים לדרשת ר.טביעה

ה  "ה באותו הלילה שעברו ישראל את הים ולא הניחן הקב"המלאכים לומר שירה לפני הקב

, ל זֶ ה ָּכל ַהָּלְיָלהד ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶא"הה, ל לגיונותי נתונין בצרה  ואתם אומרים לפני שירה"א

 )]ג' ישעיה ו(כמה דתימא ְוָקָרא ֶזה ֶאל ֶזה ְוָאַמר 

 

דכתיב ֵּכן יָ ִׂשיׂש ולא כתיב , ודיקא נמי. אבל אחרים משיש, הוא אינו שש: אמר רבי אלעזר

: ה  באבדן ישראל החוטאים עונה רבי אלעזר"על השאלה האם שמח הקב. [שמע מינה, ישוש



 

 

א מדייק מתוך הפסוק שבו נפתחה  "ר.  הוא גורם שמחה לאחריםהוא עצמו אינו שמח אך

 -פועל יוצא(רבי אלעזר לומד זאת מצורת הפועל ָיִׂשיׂש . הסוגיה ואשר  עליו נשאלה השאלה

 יש גם משמעות של פועל עומד   ָיִׂשישאמנם לפועל. )ישמח בעצמו( –ולא ישוש ) ישיש אחרים

ְוהּו א  : או) ב ה"ישעיהו ס(, ַעל ַּכָּלה ָיִׂשיׂש  ָעַלִיְך ֱאלָֹהִיְךְ ּוְמׂשֹוׂש ָחָתן : ...כמו למשל בפסוק

אך הוא יכול להתפרש גם כהפעיל  ) ט ו"תהלים י(, ְּכָחָתן יֵֹצא ֵמֻחָּפתֹו ָיִׂשיׂש ְּכִגּבֹור ָלרּוץ אַֹרח

 ].לעומת זאת ישוש הוא פועל עומד בלבד, משמח אחרים.  יוצא–

 

 : עולה התמונה הבאההבבלי ית כולל סוגי, מצירוף כל המקורות

 

פעמיים לומר שירה  בלילה שבו י רדו בני ישראל אל הים והי ו נתונים בסכנה בקשו המ לאכים 

ה לא הניח להם לומר לפניו  " לומר את שירתם הקבועה ו הקבבפעם הראשונה בקשו . 'לפני ה

טובעי ן בי ם  ) יינ ב,יילגיונות, ידידיי:  ובמקבילות,כלומר ישראל(מעשה ידי : שירה ואמר להם

כאשר טבעו המצרים ויש ראל שרו את שירת הים לא , אך לפנות בוקר? ואתם אומרים שירה

 . ה למלאכי השרת לומר לפניו שירה אלא אף הזמין אותם לשיר"רק שהתיר הקב

 

 
 


